Särkar, band och kyrkvantar
Dräktkurser på Forsa folkhögskola den 18 – 20 november

Vill du lära dig uppmätning och sömnad av linneplagg från grunden? Eller hur man väver
mönstrade band eller broderar vackra kyrkvantar? Då är du välkommen till höstens kurser!
Som extra bonus ingår en föreläsning med Håkan Liby om dräkternas Hälsingland och en
workshop på lördag kväll, då vi provar på att göra garnbollar och kavelfransar.
Ämnen:

Uppmätning och sömnad av linneplagg, ledare Elisabeth Liby
Mönstervävda band, ledare Susanne Klingefors
Broderade kyrkvantar, ledare Marta Trolin

Tid:

Start fredagen den 18 november kl. 17.00, avslutning söndagen den 20
november 15.30

Plats:

Forsa folkhögskola, 1 mil väster om Hudiksvall
Till Forsa tar man sig lätt med tåg till Hudiksvall och vidare med buss 53.
Det går också att åka tåg till Ljusdal och ta buss 53 därifrån.

Kostnad:

Kursavgift 2 800 kr (inkl. 25 % moms) inkluderar även föreläsning, mat,
kaffe och workshop. Material tillkommer. Vill du bo på skolan tillkommer
620 kr (inkl.12 % moms).

Anmälan:

Senast den 1:a november till
Elisabeth Eriksson 026- 65 56 26, elisabeth.eriksson@xlm.se eller
Eva Carlborg 026-15 59 84, eva.carlborg@lg.se
När du anmäler dig vill vi veta vilken kurs du vill gå, om du vill bo på skolan
och om du önskar specialkost av något slag.

Om du har gamla plagg eller föremål som kan vara inspirerande att titta på under
kurserna så tag gärna med dem! Restgarner i ull kan vara bra att ta med till workshopen
på lördagskvällen.

Elisabeth Eriksson
Hembygdskonsulent

Eva Carlborg
Hemslöjdskonsulent

Kursinformation

Linneplagg
På kursen går vi igenom olika linneplagg, hur man gör en uppmätning samt hur du kan
anpassa mönstret till dina egna mått. Vi provar på att sy olika sömmar och förstärkningar. Om
du har ett linneplagg så ta gärna med det! Sax, nålar, synålar, måttband, linjal, blyertspennor
och suddgummi behöver du också. Övrigt material och rutpapper finns att köpa.
Elisabeth Liby är textilvetare och har under många år varit aktiv inom Svenska
Folkdansringens Dräktråd och undervisat mycket i folkdräktsömnad, bl.a. på Sätergläntan.

Vävda band
Förkläden, kjolar, strumpor, huvudbonader och pälsar är exempel på dräktplagg där banden
har haft en viktig funktion. Hur man väver mönstervävda band med tradition i dräkten får du
lära dig under ledning av Susanne Klingefors, textilare som till vardags arbetar på
Hälsinglands Museum. Dräkter och framför allt Delsbodräkten tillhör Susannes
specialområde och hon är bl.a. bandväverska i tredje generation. Ta gärna med bandvävstol,
sax och lämpliga ullgarner om du har, annars finns material att köpa och redskap att låna.

Broderade kyrkvantar
Broderade kyrkvantar har använts i många hälsingesocknar, halvvantar under sommaren och
skinnfodrade vantar för vinterbruk. På kursen får du lära dig att brodera halvvantar och hur de
monteras. Sax, nålar, synålar, måttband, linjal, blyertspennor kan vara bra att ta med. Har du
kläde, sidentyg, kattun eller brodersilke så tag gärna med även det, annars finns det att köpa
på plats. Marta Trolin är textilare och har fördjupat sig speciellt inom dräktområdet. Hon har
pedagogisk bakgrund och har hållit kurser bl.a. på Forsa Folkhögskola

